Efterårsferie døgnet rundt på Djursland
Der er oplevelser i vente 24syv - morgen, middag, aften og nat. Her finder du spændende tips til
familieoplevelser i efterårsferien på alle tider af døgnet.

For de morgenfriske
Det Grønne Museum kigger på fugle sammen med fuglekongen Iben Hove Sørensen. Og du skal da med.
Det er lørdag 19. oktober kl. 8. Efter en kort introduktion går turen rundt i naturen ved Det Grønne
Museum og forhåbentlig får du fantastiske fugleoplevelser – måske ser du en isfugl. Når fugleturen er slut,
har du ubegrænset adgang til Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Så er dagen i gang
Lad dragen få luft under vingerne. En frisk blæst sender dragen til vejrs og giver røde kinder. Kom og byg en
flot og farverig drage sammen med Kyst- og Fjordcentret på Grenaa Naturskole. Det er mandag 14. oktober
kl. 10-14. Flyv med dragen ved stranden eller i klitterne.
I Ebeltoft i Farvergårdens have kan du lave din egen æblemost af nedfaldsæbler, lære at flette din egen lille
kurv og tilberede lækre æbleretter over bål. Det er tirsdag 15. oktober kl. 11-14. Ebeltoft står i æblernes
tegn hele efterårsferien. Ebelfestivalen fylder byen med aktiviteter.

Når aftenroen sænker sig
Tag med på guidet tur i Nationalpark Mols Bjerge - nærmere bestemt til middelalderborgen Kalø. En tur
hvor du får afprøvet dit nattesyn, og hvis det er skyfrit, er der kig til fuldmånen og stjernehimlen. Vandring
til og historiefortælling om slotsruinen går hånd i hånd. Det er søndag 13. oktober kl. 20-22.
http://www.natur-djursland.dk/

Så er det ’godnat-tid’
Traditionens tro kan du opleve museerne i Ebeltoft efter lukketid. En herlig tradition, hvor Glasmuseet
Ebeltoft, Fregatten Jylland og Museum Østjylland med Det gamle Rådhus og Siamesisk Samling byder på
museumsoplevelser efter mørkets frembrud. Husk lommelygte! Det er onsdag 16. oktober kl. 18-21.
Rul soveposerne ud til hele familien og sov om kap med de store hajer i Kattegatcentret. Forestil dig at liste
rundt med en lommelygte i det store, nattemørke Kattegatcenter sammen med din familie. Og forestil dig
så at sove lige under eller ved siden af store tropiske hajer. En vild og uhyggeligt hyggelig oplevelse for både
børn og voksne. Det er 14.-15. oktober og 17.-18. oktober.

Find inspiration til andre oplevelser og yderligere information om arrangementerne, tilmelding etc på
www.visitdjursland.com
God fornøjelse.

Drageflyvning og efterårsferie klæder hinanden

Godnat og sov godt med hajerne i Kattegatcentret

